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§ 64 Fastställande av dagordning 
DnrVM 14/01 

Tillkommande ärenden 

• Medborgarförslag "Bredband till skolbarnen i Mölnbo ". Ärendet ges 

nummer 13b i den ordinarie kallelsen. 

3 (18) 

• Uppdrag om utredning av kontaktpolitikersystemet. Ärendet ges nummer 

13c i den ordinarie kallelsen. 

• VA-frågan for Nibble-området. Ärendet ges nr 13d i den ordinarie 

kallelsen. 

Utgående ärenden 

• Ärende nr 6 i den ordinarie kallelsen Översyn av riktlinjer for vissa 

insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år- korttidsboende 

och ledsagning. 

• Ärende nr 7 i den ordinarie kallelsen Informationsärende -

Brukarinflytande inom hemtjänst 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden fastställer dagordningen med ovanstående tillägg och ändringar. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-26 

Utdragsbestyrkande 

l 



Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 65 Förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två 
fritidshus, Usta 3:2 
Dm VM 14/46 

Sammanfattning av ärendet 

2014-06-19 
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Ansökan om förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av två fritidshus har 

inkommit till Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att förhandsbesked meddelas enligt 

tjänsteskrivelsens villkor. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-05 

Ansökan 2014-02-12 

situationsplan 2014-04-30 

Översiktskarta 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Som förhandsbesked enligt 9 kapitlet 17 §plan- och bygglagen (PBL) meddelas 

att bygglov för nybyggnad av två fritidshus på fastigheten U sta 3 :2 kan tillåtas 

med villkor enligt denna tjänsteskrivelse. 

Beslutet delges (förenklad delgivning) med överklagandeanvisning 
Sökandenn3yggherren 
Fastighetsägaren 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (Kungörelse) 

Kungörelse expedieras till 
Fastighetsägare till Edesta 5:1, Vårdinge-Valsta l :l, Vårdinge-Valsta l :2, 
Vårdinge-Valsta l :3, Vårdinge-Valsta l :4 

Beslutet expedieras till 

Lokala skattemyndigheten 
Akten 

Bilagor 

Faktureringsunderlag 

Överklagandeanvisning 

Justerandes signum Anslagsdatum 

Cf n e_ 
2014-06-26 

Utdragsbestyrkande 

l 
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§ 66 Informationsärende - Arbetsmiljöverkets granskning av 
skola n i Södertä l je 
Dm VM 14/44 

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolan under 2013-2016. 

Inspektionen gäller framför allt det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Arbetsmiljöverket har genomfört inspektion på kommunnivå samt på sju 

grundskolor och två gymnasieskolor i Södertälje. Arbetsmiljöverket har nu 

lämnat ett resultat av inspektionen både på kommunnivå och på enhetsnivå. 

Arbetet med att åtgärda de identifierade bristema görs på varje skola under 

rektors ledning samt på kontoret centralt i samverkan med HR och 

huvudskyddsombud. Skolorna ges också stöd i sitt utvecklingsarbete, utifrån 

identifierade brister, av kontoret centralt. 

Beslutsunderlag 

Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-03 

Inspektionsmeddelande Arbetsmiljöverket 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner informationen. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-26 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun sa m manträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 
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§ 67 Läsårstider höstterminen 2015 -vårterminen 2018 
DnrVM 14/43 

Sammanfattning av ärendet 
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Utbildningskontoret foreslår läsårstider for läsåren 2015/16, 2016/17 och 
2017/18 fOr grundskola, särskola och gymnasieskola. Barn i avgiftsfri allmän 
förskola omfattas av läsårsforläggningen. Läsårstiderna har forankrats i A-och 
K -samverkan. 

Utbildningskontoret foreslår att Utbildningsnämnden godkänner läsårstider 
enligt utbildningskontorets forslag. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-20 

Utbildningskontorets forslag tillläsårstider 2015116, 2016/17 och 2017/18 for 

grundskola, särskola och gymnasieskola. Barn i avgiftsfri allmän forskola 

omfattas av läsårsforläggningen. 

Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 

Nämnden godkänner utbildningskontorets forslag till läsårsforläggning fOr 
läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Rektorer i forskolan, grundskolan och gymnasieskolan 

Verksamhetschefer 

Justerandes signum Anslagsdatum 

l et 2014-06-26 

l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 68 Lokalförsörjningsplan 2014-2019 
Dnr VM 14/45 

Sammanfattning av ärendet 
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Nämnderna ska årligen uppdatera och revidera den långsiktiga 

lokalförsörjningsplaneringen i en lokalförsörjningsplan. Syftet är att möjliggöra 

planering av det framtida lokalbehovet samt med god framförhållning kunna 

bedöma det framtida investeringsbehovet och kommunens samlade 

lokalkostnader. Lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar 

för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler i den kommunala 

verksamheten. Nämnden föreslås godkänna lokalförsörjningsplanen. 

Lokalförsörjningsplanen utgör grunden för kommande investeringsbehov. 

Investeringsbelopp redovisas och beslutas i samband med kommunens mål- och 

budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-03 

PM Lokalförsörjningsplan 2014-2019 

Bilaga, Detaljerad lokalförsörjningsprognos 2014-2023 

Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar den del av lokalförsörjningsplanen som ansvarsmässigt berör 

dem. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

KSK, Johan Ljöstad 

Administrativ chef Uk 

Ekonomichef Uk 

Byggprojektledare Uk 

Verksamhetschef förskola, grundskola, gymnasieskola 

Justerandes signum Anslagsdatum 

{f B 
2014-06-26 

l 

Utdragsbestyrkande 
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§ 69 Uppföljning av likvärdighet vad gäller insatser för elever i 
behov av särskilt stöd 
DnrVM 14/42 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har till kontoret uppdragit att se över likvärdigheten avseende 
grundskoleelever i behov av särskilt stöd. Rapporten har baserats på en 
enkätundersökning och har skickats till ett urval av våra kommunala 
grundskolor. 
Nämnden föreslås godkänna rapporten. 

Beslutsunderlag 
Urbilningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-20 

Frågeformulär 

PM - Likvärdighet vad gäller insatser för elever i behov av särskilt stöd 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 

Nämnden godkänner rapporten. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

; l// 
t_/r--

Anslagsdatum 

2014-06-26 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sammanträdesprotokoll 
Värdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 70 Svar på motion från Folkpartiet "Utvärdering av 
södertälje skalmodell" 
DnrVM 14/25 

Sammanfattning av ärendet 

2014-06-19 
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Utbildningskontoret har fått i uppdrag att svara på remiss på en motion från 

folkpartiet med rubriken Revidera Södertälje skolmodell (bilaga). 

En extern utvärdering av Södertälje skolmodell presenterades som muntlig 

information på Utbildningsnämnden 2012-06-12. Utvärderingen relaterade till 

forskning inom pedagogik och arkitektur. Utbildningsnämnden tog inte ställning 

till utvärderingen utan tackade för informationen. 

För närvarande diskuteras revidering och utveckling av Södertälje skolmodell på 

politisk nivå. Något formellt beslut om uppdrag till förvaltningen att genomföra 

en utvärdering och revidering finns inte. 

Det pågår för närvarande orobyggnationer på Brunnsängskolan och 

Hovsjöskolan för att minska störande ljud mellan undervisningsgrupperna. 

Vidare har Morabergs studiecenter fårdigställts enligt Södertälje skolmodelL 

Den har en lösning med mer traditionella klassrum utan att frångå modellen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningskontorets tjänsteskrivelse 2014-06-03 

Remiss motion "Revidera Södertälje skolmodell" 

Utbildningsnämndens protokoll§ 112, 2012-06-12 

Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden antar yttrandet som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Kommunfullmäktige 

Enhörna kommundelsnämnd 

Järna kommundelsnämnd 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-26 

Utdragsbestyrkande 

! 
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§ 71 Ansökan om föreningsbidrag 2014, Nattvandrarna i 
Mölnbo 
DnrVM 14/41 

Sammanfattning av ärendet 
Nattvandrarna i Mölnbo har ansökt om projektmedel för att hyra in en 

fritidsledare på deltidstjänst till Fredagsgården, 139 528 kr samt ett extra 

driftstöd på 22 500 kr, totalt 162 028 kr. 

Målet med projektet är att skapa en bättre kontinuitet i den ordinarie driften av 

Fredagsgården samt att ge förutsättningar för ungdomar i åldern 12-15 år att ta 

del av verksamheten. 

Ansökan gäller en tjänst om 10 timmar/vecka för en tid av 40 veckor/år. 

Projektets längd är 18 månader med projektstart 3 september 2014. Projektet 

kommer att utvärderas efter 12 månader. 

Styrelsen ansvarar fOr projektledning och har fullt redovisningsansvar till 

nämnden. Om projektet inte når upp till målen efter 12 månader kommer 

resterande bidrag inte tas ut. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse 2014-02-13 

K u l tur- och fritidskontorets förslag till avtal 

Nattvandrarna i Mölnbo bidragsansökan 

Värdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nattvandrarna i Mölnbo beviljas bidrag med 162 028 kronor för år 2014-09-01-

2016-02-29 enligt villkor i upprättat avtal. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Kultur- och fritidskontoret/Elisabeth Sjöqvist 

Nattvandrarna i Mölnbo 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-26 

Utdragsbestyrkande 
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§ 72 Medborgarförslag "Bredband till skolbarnen i Mölnbo" 
DnrVM 13/87 

Sammanfattning av ärendet 

Södertälje konunun har mottagit ett medborgarförslag om bredband till 

skolbarnen i Mölnbo. Förslaget är att kommunen ska samverka med trafikverket 

i samband med arbetet av väg 57 för att bygga ut stadsnätet till mölnboskolan. 

I dagsläget sker insatser för att utvidga stadsnätet till Mölnboskolan. Kontorets 

förslag är att anta skrivelsen som svar på medborgarförslaget 

Beslutsunderlag 
Konununstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2014-0 5-13 

Medborgarrorslag "Bredband till skolbarnen i Mölnbo" 2013-10-28 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Konununstyrelsens kontors tjänsteskrivelse daterad 2014-05-13 antas såsom 

nämndens svar till medborgarförslaget "Bredband till skolbarnen i Mölnbo". 

Beslutet expedieras till 

Akten 

F örslagsställaren 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

2014-06-26 
l 
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§ 73 Uppdrag om utvärdering av kontaktpolitikersystemet 
DnrVM 14/48 

Sammanfattning av ärendet 
Kommundelsnämnderna har sedan starten haft ett system med kontaktpolitiker. 

Detta innebär att flertalet ledamöter har i uppdrag att särskilt bevaka ett visst 

verksamhetsområde inom nämndens ansvarsområde. Det behövs en utvärdering 

som sammanställer för- och nackdelar med systemet så som det fungerar idag, 

och kan visa på hur väl det uppfyller sitt syfte. 

En utvärdering bör inhämta KDN-ledamötemas erfarenheter av och synpunkter 

på kontaktpolitikeruppdraget Även en dialog med berörda tjänstemän bör hållas 

för att få reda på deras synpunkter. Resultatet av utvärderingen ska rapporteras 

till kommundelsnämnderna senast i november 2014. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 

l. Nämnden uppdrar åt kommunstyrelsens kontor att göra en utvärdering av 
kommundelsnämndemas kontaktpolitikersystem. 

2. Resultatet ska rapporteras till respektive kommundelsnämnd senast i 
november 2014. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Kommunstyrelsens kontor 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-26 

Utdragsbestyrkande 

l 
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§ 74 VA-frågan för Nibble-området 
DnrVM 14/49 

Sammanfattning av ärendet 
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Andreas Wang Ellefsen (MP) tar upp frågan om avloppet i Nibble-området. 

Nämnden har tidigare beslutat att avvakta tills avloppsfrågan blir aktuell för 

Visbobammar men då detta dröjer måste frågan för enbart Nibbles del nu 

prioriteras. Det är av hög vikt att de boende i området rar ett svar på när avlopps

frågan kan vara löst. 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret och miljökontoret i uppdrag 

att utreda frågan om en vatten- och avloppslösning för Nibble-området. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Miljökontoret 

Samhällsbyggnadskontoret 

Justerandes signum Anslagsdatum 

l et tf/ ..;:; 
r · . "---· 

2014-06-26 

Utdragsbestyrkande 

l 
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§ 75 Nämndledamöter informerar 
DnrVM 14/03 

Birgitta Hammarlöf (M) delger information från äldreomsorgsnämnden där 

socialdirektör Gilda Johansson informerat om besök från arbetsmiljöverket för 

granskning av hemtjänsten. 

Hammarlöf delger också nämnden information om en säkerhetsutbildning om 

hot och trakasserier mot politiker som hon deltagit vid. 

Andreas Wang Ellefsen informerar om kontakt med Carl Christensen från 

företagarföreningen. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum Utdragsbestyrkande 

(f 2014-06-26 

l r 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 76 Kontoret informerar 
DnrVM 14/03 

Ingen information från kontoret ges. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-26 

2014-06-19 
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Utdragsbestyrkande 

l 
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§ 77 Anmälningsärenden 
DnrVM 14/03 

Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

2014-06-19 
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Protokollsutdrag 2014-05-28 §59 "Uppföljningsplan för verksamhet inom 

äldreomsorgen 2014-2016" 

Protokollsutdrag 2014-05-28 § 60 "Reviderat förfarande för anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg med anledning av Lex Sarah-ärenden" 

Protokollsutdrag 2014-05-28 § 61 "Boendeplan inom äldreomsorgen 2015-

2017" 

Enhörna kommundelsnämnd 
Protokollsutdrag 2014-05-26 § 49 "Boendeplan inom äldreomsorgen 2015-

2017" 

Protokollsutdrag 2014-05-26 §50 "Uppföljningsplan för verksamhet inom 

äldreomsorgen 2014-2016" 

Protokollsutdrag 2014-05-26 §51 "Reviderat förfarande för anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg med anledning av Lex Sarah-ärenden" 

Järna kommundelsnämnd 

Protokollsutdrag 2014-05-27 § 113 "Boendeplan inom äldreomsorgen 2015-
2017" 

Protokollsutdrag 2014-05-27 § 114 "Uppföljningsplan för verksamhet inom 

äldreomsorgen 2014-2016" 

Protokollsutdrag 2014-05-27 § 115 "Reviderat förfarande för anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg med anledning av Lex Sarah-ärenden" 

Äldreomsorgsnämnden 
Protokollsutdrag 2014-05-28 § 43 "Boendeplan inom äldreomsorgen 2015-

2017" 

Protokollsutdrag 2014-05-28 § 44 "Uppföljningsplan för verksamhet inom 

äldreomsorgen 2014-20 16" 

Protokollsutdrag 2014-05-28 § 46 "Reviderat förfarande för anmälan till 

Inspektionen för vård och omsorg med anledning av Lex Sarah-ärenden" 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisade anmälningsärenden. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-26 

Utdragsbestyrkande 

l 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 

Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd 

§ 78 Delegationsbeslut 

Kultur- och fritidskontoret 

Beslut om att utse beslutsattestanter, 2014-06-04, nr 14-14 § 14 

sa m h ä lisbyggnadskontoret 
Slutbevis, Stene 4:2, Dnr BI 05-0322, 2014-05-20 

Slutbesked, Molstaberg l :44, Dnr 2013-01580, 2014-05-27 

Bygglov, Hjortsberga 11:1, Dnr 2013-00586,2014-05-22 

2014-06-19 
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Bygglov samt startbesked, Hjortsberga 8:85, Dnr 2014-00593, 2014-05-27 

Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnds beslut 
Nämnden godkänner redovisade delegationsbeslut 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum Anslagsdatum 

2014-06-26 

Utdragsbestyrkande 



södertälje kommun Sam manträdesprotokoll 
Vårdinge-Mölnbo 

kommundelsnämnd 

§ 79 Anmälan av övriga frågor 
DnrVM 14/04 

Inga övriga frågor anmäls. 

Beslutet expedieras till 

Akten 

Justerandes signum 

~ 
l 

Anslagsdatum 

2014-06-26 

2014-06-19 
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Utdragsbestyrkande 

l 


